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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   

Spoštovani ! 
 

V zvezi z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je stopil 

v veljavo 1.1.2012 smo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve vsebinsko spremenili dva obrazca in sicer: 
 

1. Vloga za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne  
dijake in študente                                 obr. 8,44 

8,44 Vloga za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in 
študente 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge 

za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da denarni 
prejemek, torej tudi državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne 

naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno 
za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. 

Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, 

(študentje v septembru) da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne 
štipendije s 1. septembrom (študentje s 1. oktobrom). 

V primeru, da bodo vloge oddane kasneje, bodo upravičenci prejemali državno 
štipendijo krajši čas; vedno se namreč šteje, da sledi izplačilo prve štipendije prvi dan 

naslednjega meseca po oddaji vloge. Za nazaj poplačila ni. 

Konec julija 2012 je začel veljati tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v 

cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 

ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente. Vloga za 

subvencioniranje prevoza je dostopna na naslednjih spletnih straneh: Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, izvajalcev 
prevozov ter na prodajnih mestih izvajalcev prevozov. 

Novi obrazci bodo na zalogi po 3. septembru 2012, stari obrazci so veljavni do odprodaje 

zalog. 
 

2. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev         obr. 8,45 

8,45 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

Obrazec je vsebinsko spremenjen in usklajen z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, kar pomeni, da subvencija 
prevoza za dijake in študente NI več ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri 
odločajo centri za socialno delo, temveč po novem, za šolsko/študijsko leto 

2012/2013, o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov odloča 
ministrstvo, pristojno za promet. Ostale pravice ostajajo nespremenjene (pravice do 

otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, državne 
štipendije, znižanje plačila za programe vrtcev in ostale pravice). 

Novi obrazci bodo na zalogi v mesecu septembru 2012, stari obrazci so veljavni do 
odprodaje zalog.  

 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo (01/30 69 

850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 ga. Tea Tozon in 01/30 69 832 ga. Nataša Nučič), jih 

poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 29. 8. 2012  za področje tiskovin 
 

 Petar Petrović  
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